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Recenzie 
 

 

Almanach spomienok na Tisovec 
Bratislava, Vydal Spolok rodákov a priateľov mesta Tisovec 2012, 173 s. ISBN 

978-80-89402-58-8 
 

 

V závere roku 2012 vyšla publikácia, ktorá tak svojou formou, ako i obsahom 

nie je na Slovensku obvyklá. Nejde o klasickú monografiu obce či publikáciu 

o obci, a predsa sa tejto obci prioritne a zo špecifického pohľadu venuje. Je 

pomerne zriedkavé, ak sa mesto prezentuje cez autentické spomienky svojich 

rodákov, cez ich osobne prežitú etapu vlastného života, ktorá je spojená so 

životom mesta. O to vzácnejší je takýto počin, keď títo aktéri, ktorí dlhé roky 

žijú mimo mesta, najmä v Bratislave, dokážu pomerne presne a verbálne 

zaujímavo tieto malé osobné dejiny prepojiť s dejinami mesta. Almanach 

spomienok na Tisovec, ktorý vydal Spolok rodákov a priateľov mesta Tisovec 

v Bratislave v r. 2012 je takýmto počinom, ktorý si zaslúži pozornosť aj 

odbornej verejnosti.  

 Almanach dokumentuje nielen pestrosť a mnohovrstvosť, ale aj zložitosti 

života v malom meste na Slovensku v období výrazných spoločenských zmien 

a procesov, približuje mechanizmy fungovania miestneho spoločenstva, 

význam kultúry v integrácii obce i nezastupiteľnú úlohy školy v živote a roz-

voji sídelného spoločenstva, ako i koexistenciu rôznych sociálno-kultúrnych 

skupín obyvateľstva v obci. Cez pohľad do mikrosveta mestečka máme 

možnosť pochopiť aj stav a dianie v slovenskej spoločnosti daného obdobia.  

 Hlavným aktérom spracovania i vydania almanachu je známy tisovecký 

lokálpatriot doc. J. Pašiak, ktorý sa obrátil Prosbopisom... na všetkých „členov 

Spolku rodákov a priateľov mesta Tisovec a nimi oslovených ďalších rodákov 

a priateľov malého veľkého mesta Tisovec, ktorí by boli ochotní napísať svoje 

spomienky na Tisovec. Spomienky nemajú určený obsah a ani rozsah, ale sa 

snažia vystihnúť jeho genius loci, jeho hodnoty a naše vzťahy k nim. Chceli by 

sme zachovať tieto spomienky, aby sa nestratili vo víre času“, uvádza sa 

v Prosbopise. Do almanachu prispelo 21 autorov, čo je úctyhodný počet. 

Zostavovateľom almanachu je J. Pašiak a redakčne ho upravil I. Dianiška. Pre 

úplnosť dodajme, že táto publikácia je venovaná pamiatke Samuela Gájera, 

všestranného športovca a zakladateľa Spolku rodákov a priateľov mesta 

Tisovec.  

 J. Pašiak ako zostavovateľ a sociológ sa pokúsil dať Almanachu určitú 

vedeckú orientáciu, charakter, čo vzhľadom na rôznorodosť príspevkov 

z hľadiska času, ktorému sa venujú, ako i pestrosti prezentovanej problematiky 

nebolo ľahké. Napriek tomu možno Almanach chápať ako istú modifikovanú 
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verziu „oral history“. Ide o metódu poznávania dejín, ktorá čerpá zo „živých 

zdrojov“, výpovedí žijúcich svedkov, účastníkov konkrétnej doby, dejinnej 

udalosti, procesu. I v tomto prípade sa potvrdilo, že pohľad priamych účastní-

kov vnáša do nášho dnešného historického, kultúrneho povedomia o istom 

období či jave súbor informácií, nielen faktografických, ale aj širších kontex-

tuálnych a emocionálnych, ktoré približujú aj inak skryté vrstvy života ľudí 

a spoločenstiev v danom čase a priestore. Dôraz pritom nie je kladený na 

faktografickú presnosť prezentovaných udalostí, ale na ich osobné prežívanie, 

osobné spomienky. 

 Príspevky v Almanachu sa líšia tak tematicky, pestrosťou svojho zamerania, 

dĺžkou, aj štylistickou úrovňou. Nemožno im však uprieť zaujímavosť a pozi-

tívny, až precítený vzťah k mestečku, v ktorom prispievatelia/autori vyrastali, 

prežívali mladosť, vzdelávali sa a ku ktorému si zachovali pozitívne väzby aj 

po odchode z Tisovca a usídlení sa inde. Prezentovanie tejto etapy ich života, 

ktorá sa realizovala v prostredí mestečka okolo polovice 20. stor., je z pohľadu 

dneška pochopiteľne ovplyvnené nánosmi času, ktoré už často prekryli aj 

väčšinu problémov, častej biedy i vojnových útrap, ktoré sú s týmto obdobím 

spojené a zostali hlavne tie pekné spomienky na detstvo, mladosť prežitú 

v Tisovci.  

 Almanach prezentuje pohľad na život mestečka (v období 30. – 50. rokov 

20. stor.) tak z pohľadu rodákov z Tisovca, ale aj ľudí, ktorí tu prežili časť 

svojho života, či tu profesijne istú dobu pôsobili. Prezentuje ich pohľady na 

detstvo, dospievanie či pôsobenie v mestečku, na jeho často ťažký každodenný 

život, ale i bohatý spoločensko-kultúrny, športový život, na jeho tradície, 

osobnosti i bežných ľudí, ale aj na jeho okolité prírodné prostredie a jeho 

význam v živote jeho obyvateľov. Ide teda o spomienky iba na istý výsek času, 

ktorý je však bohato naplnený osobným prežitím autorov, v ich zakotvenosti vo 

vzťahových, priestorových a kultúrnych kontextoch ich každodenného života 

v mestečku.  

 Tisovec toho obdobia charakterizuje zložitá hospodárska, spoločenská 

i politická doba a hoci sa tu často ťažko zarábalo na živobytie, prevládala tu 

príjemná a žičlivá spoločenská atmosféra a bohatý spoločensko-kultúrny život. 

Almanach dokumentuje často neznámu a prehliadanú pozíciu malých miest 

a ich prínos nielen pre rozvoj miestnej komunity, ale aj celej spoločnosti. Často 

tieto malé mestá vnímame ako čosi nezaujímavé, nedôležité, periférne. 

Almanach spochybňuje oprávnenosť tohto predpokladu. Z príspevkov čitateľ 

pochopí širšie sociálno-ekonomické a spoločensko-kultúrne súvislosti života 

v malom meste v období okolo polovice 20. storočia.  

 Dovolím si v krátkosti priblížiť špecifiká mestečka Tisovec, ktoré majú 

relevantný vzťah, resp. presahy aj k obdobiu, ktoré je prezentované v Almana-

chu. Autori príspevkov ich berú pochopiteľne ako samozrejmé a uvádzajú ich 
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bez širšieho vysvetlenia. Domnievam sa však, že čitateľovi môžu pomôcť 

lepšie sa zorientovať, pochopiť špecifickú atmosféru mestečka. Tisovec má 

spolu s mestskou časťou Rimavská Píla má asi 4 tis. obyvateľov. Leží pod 

vrchom Hradová (dominanta a symbol mestečka), v obkolesení hôr medzi 

Revúcou a Hnúšťou. Na sever od Tisovca sa nachádza známa geomorfologická 

lokalita Muránska planina. Svojej geografickej polohe vďačí mesto za viacero 

pozitívnych, ale i nepriaznivých podmienok vývoja. 

 Tisovec má bohatú históriu a pôsobilo tu viacero významných osobností. 

V roku 1783 tu bola postavená vysoká pec, ktorá sa v 40-tych rokoch 19. stor. 

stala najväčším producentom surového železa v Uhorsku. V dôsledku hospo-

dárskej krízy na začiatku 20. stor. vysoká pec postupne prestala pracovať najmä 

pre nedostatok surovín. Okrem železiarní a vápenky boli v Tisovci i kameňo-

lom, elektráreň, píla a bryndziareň, ktorá vyvážala bryndzu aj do USA.  

 Z významných osobností tu pôsobili napr. Pavol Jozeffy, významní 

národovci ako August Horislav Škultéty, Samuel Hojč, Daniel Lichard, Jonatan 

Dobroslav Čipka a iní. Koncom roku 1847 žil v Tisovci Štefan Marko Daxner, 

ktorý sformuloval Memorandum národa slovenského. Žila tu Terézia Vansová, 

ktorá založila v Tisovci spolok slovenských žien Živena a v Rimavskej Píle 

vydávala ženský časopis Dennica (1898 – 1909). To pochopiteľne ovplyvňo-

valo kultúrno-spoločenský život v Tisovci, ktorý už v druhej polovici 19. stor. 

bol mimoriadne bohatý. Aktivizovalo sa ochotnícke divadlo, spevokol (vedený 

Dr. Samuelom Daxnerom) i hasičský spolok. V roku 1896 bola založená 

Tisovská sporiteľňa. V roku 1903 sa v Tisovci po prvýkrát na Slovensku 

nacvičilo v slovenskom jazyku prvé dejstvo Smetanovej opery Predaná nevesta 

a o štyri roky neskôr opera V studni. Spoločenský a kultúrny život obdobia 

zachyteného v Almanachu nadviazal na tradície spred roku 1918. 

 Pestrá osobitosť a bohatosť života mestečka však vystúpi do popredia práve 

v kontexte širokého spektra životných príbehov a spomienok autorov 

z Almanachu. Využijem tieto podnety zo spomienok autorov na priblíženie 

niektorých špecifík Tisovca z obdobia okolo polovice 20. storočia. Predovšet-

kým si uvedomíme, že význam mestečka nebol iba úzko lokálny či mikroregio-

nálny. Nielen hospodárskymi, ale aj vzdelávacími inštitúciami a spoločensko-

kultúrnymi aktivitami (a osobnosťami) prekračuje Tisovec svoje lokálne 

kontexty a vstupuje do regionálneho diania i povedomia Gemera-Malohontu. 

Jednou z najvýznamnejších a najvýstavnejších oblastí mesta bolo školstvo, 

resp. gymnázium, ktoré si zachovalo svoju nadregionálnu pôsobnosť dodnes, 

a neskôr aj priemyselná škola hutnícka (1951), neskôr strojnícka priemyslovka 

a dnes stredná odborná škola. Najmä gymnázium bolo známe vysokou kvalitou 

vzdelávania, študovalo na ňom viacero významných osobností slovenskej vedy, 

kultúry, politiky či školstva a športu.  



Sociológia 45, 2013, č. 4                                                                       425 

 Tisovec bol špecifickým spôsobom poznačený odtrhnutím južného Sloven-

ska Maďarskom v r. 1938. V období maďarskej okupácie južného Slovenska 

(1938 – 1945) bolo gymnázium z Rimavskej Soboty premiestnené do Tisovca, 

čo na jednej strane zvýšilo počet žiakov v triedach (vyučovanie na tri zmeny), 

na druhej strane to bol značný prínos do pestrého kultúrneho a spoločenského 

života mesta a jeho okolia. V tomto období sa otázka existencie gymnázia stala 

vecou vedenia obce, ale i všetkých obyvateľov, títo prijímali ochotne 

študentov, ktorí prišli z okolitých zrušených gymnázií. Tisovec žil napriek 

vojnovým udalostiam bez väčších mocenských zásahov a prejavovala sa tu 

ochota vzájomne si pomáhať. Prejavilo sa to napr. vo februári 1945 – tesne po 

prechode frontu, keď sa na gymnáziu v Tisovci už začalo vyučovať. Keďže 

nikde v okolí neboli ešte otvorené školy, žiakov bolo veľa, avšak vedenie 

mesta, školy i obyvatelia sa snažili pre nich vytvoriť prijateľné podmienky.  

 V jednom z príspevkov sa uvádza, že v r. 1939 bol Tisovec zvláštnou oázou 

pokoja, kde sa vlnobitia politického prevratu tlmili na daxnerovsko-

clementisovskom zmýšľaní väčšiny. (s. 35) Takýto duch vládol vo verejnosti 

i v živote školy. (s. 36) Neprekvapuje, že tento pozitívny vzťah ku gymnáziu 

i mestu sa prejavil aj tým, že po skončení VŠ štúdií sa absolventi pedagogic-

kých smerov vrátili na miestne gymnázium, kde aspoň nejaký čas pôsobili 

pedagogicky, alebo tu zostali trvalo bývať.  

 Paradoxne pozitívne efekty mala skutočnosť, že Tisovec bol za slovenského 

štátu „profesorským gulakom“ (s. 98) a zostal ním aj po vojne. Ministerskí 

úradníci v Bratislave prekladali režimu nevyhovujúcich pedagógov do tisovec-

kého „trestaneckého gymnázia, tam niekde v zapadákove“ a nechtiac sa tak 

podieľali na tom, že v Tisovci sa zhromaždil odborne vynikajúci profesorský 

zbor, ktorý predstavoval výrazný intelektuálny, kultúrny i politický kapitál, 

ktorý sa realizoval nielen v pedagogickom procese, ale aj v kultúrnej oblasti 

života mestečka. (s. 98-99)  

 Na druhej strane nie je na Slovensku veľa miest, ktoré navštívil prezident 

republiky – Tisovec navštívil prezident E. Beneš v r. 1945, iste aj s prispením 

V. Clementisa, vtedajšieho ministra zahraničia a rodáka z Tisovca. Táto 

udalosť stále rezonuje v sociálnej pamäti mesta. 

 Špecifický priestor v príspevkoch je venovaný divadelníctvu, ktoré malo 

v Tisovci dlhú tradíciu. V sledovanom období tu pôsobil ochotnícky divadelný 

súbor Daxner, ktorého repertoár bol pomerne široký a pravidelne viackrát 

ročne sa prezentoval. Na miestnom bohatom kultúrnom živote participoval aj 

Samovzdelávací krúžok Jána Bottu pri gymnáziu, ktorý budoval na tradíciách 

gemerského kultúrneho života a rozvíjal nielen obvyklé študentské aktivity, ale 

viedol ich k vlastnej umeleckej tvorbe, k diskusiám o aktuálnych otázkach, 

organizoval aj zábavy, maškarné plesy, kabarety a kultúrne akadémie. (s. 39 a 

69) Samovzdelávací krúžok bol špecifickým kultúrnym fenoménom mesta 
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v tom období – tu sa totiž zgrupovala skupina mladých literátov – gymnazistov, 

z ktorých sa neskôr stali známi básnici, kritici či literárni vedci ako napr. Milan 

Kraus, Ctibor Štítnický, Ján Brocko, Cyril Kraus a iní. 

 Prirodzenou súčasťou života mestečka bol nielen bohatý kultúrny, ale aj 

športový život, k čomu iste prispeli šikovní organizátori (ako napr. S. Gáher), 

ale aj vhodné okolité prostredie mesta. Jeden z prispievateľov uvádza, že bolo 

hanbou nešportovať, a tak si nepamätá v Tisovci žiadne obézne dieťa alebo 

mladého človeka. (s. 66) 

 Tisovec, to boli vlastne dve časti, dve špecifické komunity v jednom. 

Napriek tomu, že ide o jedno mestečko, toto sa hospodársky, sociálno-kultúrne 

i nábožensky delilo na dve časti, oddelené aj priestorovo. Na jednej strane 

Tisovec – to boli starousadlíci, prevažne roľníci a remeselníci, evanjelici..., na 

druhej strane Hámor – novousadlíci, priemyselní robotníci, katolíci... Obe časti 

sa odlišovali aj v oblečení a v nárečí. Napriek tomu koexistencia tých odlišných 

sociálno-kultúrnych a náboženských komunít bola bez výraznejších problémov, 

i keď v časoch krízy nebolo jasné, kto viac trpí, či roľník a remeselník 

z Tisovca, alebo robotník z Hámru. Vzájomne sa stretávali, potrebovali sa. 

V spomienkach rodákov žiadne relikty konfliktov a animozít neregistrujeme. 

Naopak, nachádzame tu družný spoločenský duch mestečka. Tento bol 

starostlivo podporovaný viacerými aktivitami, na ktorých participovali všetci 

obyvatelia mestečka. Iste k tomu prispievali aj spoločné akcie obyvateľov. 

V práci sa napr. uvádza, že sa združovali a stretávali na konci týždňa (v počte 

100-200 ľudí) na okrajoch Tisovca v chatách a piekli „veľkú živánsku“. (s. 32) 

Výlety so živánskou, každoročne na Jána, poriadal aj Tisovský spevokol na 

Zbojskách. (s. 81) 

 Špecifickým fenoménom bola Šťavica – lokalita s minerálnym prameňom, 

ktorej význam je neprehliadnuteľný aj v spoločensko-kultúrnom živote 

mestečka. V blízkosti prameňa bola vybudovaná krásna jednoduchá drevená 

architektúra s obrovským tanečným priestorom. Zábavy na Šťavici, to bol rituál 

iniciácie chlapcov na mladých mužov, miesto výletov pre žiakov, ale aj priestor 

stretávania sa obyvateľov a ich detí, utužovania miestneho spoločenstva 

a identity s mestečkom. Žiaľ, budova dnes už neexistuje. (s. 70) 

 Rozmach spoločenského, kultúrneho i športového života v obci potreboval 

aj primeranú infraštruktúru, na výstavbu ktorej neboli zvyčajne zdroje, a tak sa 

na budovaní miestnej infraštruktúry zvyčajne podieľali samotní obyvatelia 

i žiaci. Tak to bolo napr. pri výstavbe kúpaliska či pri stavbe turistickej chaty 

na Tŕstí, kde v rámci školského výletu „každý žiak niesol jednu tehlu, väčší aj 

dve“. (s. 128) Chata slúži turistom dodnes. 

 Veľmi zaujímavú časť publikácie predstavuje jej grafická príloha, kde sa 

zostavovateľom podarilo prezentovať dobové fotografie a iné materiály, ktoré 

veľmi dobre ilustrujú život, kultúru, sídelné prostredie, architektúru a vybave-
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nosť obce, ale aj prírodné prostredie okolia mestečka a vhodne aj vizuálne 

vnášajú čitateľa do prostredia a diania, ktoré sú prezentované v príspevkoch. 

 Záverom treba vysloviť obdiv nielen jednotlivým autorom príspevkov, ale 

taktiež zostavovateľom Almanachu za ich prínos k mapovaniu histórie malých 

miest a ich lokálnych spoločenstiev na Slovensku s využitým metodiky oral 

history, ale snáď aj za ich prínos ku komunitným štúdiám slovenských miest, 

najmä vo väzbe na lokálnu kultúru. Ide o oblasti výskumu, ktoré slovenská 

sociológia zatiaľ neprávom obchádza. Ako uvádza I. Dianiška „v Almanachu 

nehľadajme úplnú historickú presnosť či dobovú „politickú korektnosť“. 

Nájdeme tu však skutočného ducha života kedysi významného mestečka“. A to 

je hodnota, ktorá zdobí túto zaujímavú publikáciu, ktorú sa oplatí prečítať si. 
 

Almanach spomienok na Tisovec je v plnej verzii dostupný aj na web stránke 

mesta Tisovec. 

http://www.tisovec.com/index.php/kultura-2/725-almanach-spomienok-na-

tisovec 
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